
 

 

 
 

Kontrakt FIT4 AS  
 

1. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å 

avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten 

forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett 

grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved 

sykefravær med legeattest, eller at medlemmet ved 

inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom 

fraværet skal pågå. En slik avtale må spesifiseres på 

denne kontrakten og kan ikke påføres etter at 

kontrakten har tredd i kraft. Rett til forlengelse 

begrenses til tre -3- måneder. 

2. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan 

senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt 

omgående.  

3. Denne medlemskontrakt kan ikke overdras 

til andre enn den er utstedt til.  

4. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk 

frisk og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.  

5. All trening skjer på eget ansvar. Senteret 

fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på 

person eller gjenstander som oppstår under 

medlemmets opphold i senteret, herunder tap og 

skader på personlige klær og eiendeler.  

6. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, 

og følge de instrukser som gjelder virksomheten i 

anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise 

medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til 

opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å 

refundere innbetalt medlemsavgift.  

7. Rett til forandringer i opplegget forbeholdes.  

8. Medlemmet plikter å la seg doping-teste på 

oppfordring fra Norges Idrettsforbunds doping-

gruppe. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, 

besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om 

bruk av dopingmidler, forbeholder senteret seg rett 

til å bringe medlemskapet til opphør med 

øyeblikkelig virkning. Overtredelse medfører også 

utelukkelse i 24 måneder. Da uten plikt til å 

refundere innbetalt medlemskontingent.  

9. Medlemskortet er kun til personlig bruk. 

Dersom medlemmet låner bort kortet eller på andre 

måter slipper inn personer uten gyldig medlemskap 

vil dette medføre en bot på 3.000kr. 

10. Ved for sent oppmøte kan medlemmer 

nektes adgang til gruppetimer av hensyn til andre 

brukere.  

11. Du forplikter deg å benytte utstedt 

medlemskort ved ankomst. Tapt eller ødelagt kort 

erstattes mot en avgift. 

12. Hvilende medlemskap: Du kan fryse 

medlemskapet i 2 mnd hvert år mot et vederlag. Da 

stoppes kortet kun i hele måneder og dette må 

varsles skriftlig senest 30 dager i forkant, enten i 

applikasjonen eller pr mail. 

13. Avgifter for ubenyttede onlinebookinger 

faktureres, dersom man ikke møter til 

forhåndsbooket time/aktivitet. 

14. FIT4 AS forbeholder seg retten til å sende 

ut info/reklame via post/sms/e-post. 

15. FIT AS forbeholder seg retten til 

kameraovervåking for å ivareta sikkerheten til våre 

ansatte og medlemmer.



 

 

 

Retningslinjer FIT4 AS 
 

1. Alt utstyr skal rengjøres og settes på plass etter bruk. 
2. Bruk av utesko er ikke tillatt ved FIT4 treningsfasiliteter.  
3. Medlemmene av FIT4 skal ikke opptre støtende, uhøflig, eller forstyrrende for andre 

brukere.  
4. Trening i bar overkropp eller annen bekledning som kan virke støtende, er ikke tillatt.  

5. Det er ikke tillatt å ta bilder eller filme i FIT4 lokaler, med mindre dette er avklart med 
den eller de som filmes eller tas bilde av.  

6. Medlemmene oppfordres til å vektlegge hygiene og renslighet. Bruk rent treningstøy.  
7. Av hensyn til allergikere skal bruk av parfyme begrenses til moderate mengder.  
8. Bry deg om andre medlemmer! Ser du noen som utgjør en risiko for seg selv eller andre, 

gi beskjed til brukeren eller FIT4 sine ansatte.  
9. Vær fleksibel, og la andre medlemmer slippe til på apparater eller utstyr i dine pauser.  

 
 
Ved brudd på reglene over har FIT4 rett til å nekte medlemmet adgang i en periode, ilegge bot 
eller å si opp medlemskapet med umiddelbar virkning. 
 
 
 
 

Vi gleder oss over å ha deg med i treningsfamilien på FIT4 


